Referat –
Følgegruppemøde nr. 1 i Nationalparkundersøgelse
Dato:

Onsdag den 4. november 2008

Tidspunkt:

kl. 13.30 – 15.30

Sted:

Sekretariatet – Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg.

Følgegruppe:

Anne-Lene Haveløkke
Christian Tønnesen
Anne Sloth
Jan Carlsson
Peter Østergård
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Faaborg-Midtfyn Kommune
Centrovice
Svendborg Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
Miljøministeriet – Sollerup
Sydfyns Turistbureau
Syddansk Turisme
Øhavsmuseerne
Assens Kommune

Sekretariatet:

Rico Boye Jensen
Søren Lisby

Sekretariatet
Sekretariatet

Afbud:

Carsten Nielsen
Anne-Lene Haveløkke
Peter Thor Andersen

Sydfyns Turistbureau
Langeland Kommune
Øhavsmuseerne

Dagsorden:
1

Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

2

Sidste nyt fra sekretariatet angående Naturturisme I/S

3

Status og drøftelse omkring vores ansøgning til regionen.

4

Detailplanlægning af undersøgelsesfasen

5

Opgaveløsningen

6

Øhavets Dag, formidlingsstrategi i relation til en ansøgning om en ”naturvejleder”.

7

Organisering og Nyt navn for Naturturisme (nationalparkarbejdet)

8

Eventuelt

Ad. 1 – Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat
CT bød velkommen. Henrik Lund fra Syddansk Turisme indtræder i følgegruppen i stedet for Kim
Folmann Jørgensen.
Følgegruppen godkendte referatet fra mødet den 20. august og den udsendte dagsorden.

Ad. 2 – Sidste nyt fra sekretariatet angående Naturturisme I/S
Ridesti
Projektet er nu kommet i god gænge, og forventes afsluttet inden jul. Dog er selve pilotprojektet, som
ligger udover det oprindelige projekt endnu ikke helt i mål. Der er positive signaler men en stykke vej
endnu.
Kaffepletter
Projektet er sat i gang og der er nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdet med projektet vil ligge først i det
nye år.
Egebjerg bakker
Projektet Egebjerg Bakker er gået lidt op og ned. Svinehaverne har sagt nej til en sti i området, men til
gengæld har andre lodsejere været mere positive, og der er fortsat gode perspektiver omkring projektet
Oplevelsescentre
Projektet går godt. Vi har netop afsluttet og afrapporteret den del af projektet, som er finansieret af Mål
2 midler.
Havkajakguide
Arbejdet med havkajakguiden er godt i gang. Der er gang i tekstarbejdet og vi forventer en udgivelse i
forbindelse med påsken 2009.

Ad. 3 – Ansøgning til regionen
Naturturisme I/S´s ansøgning til Vækstforum er trukket.
I stedet er Regionen indstillet på at støtte projektet med i alt kr. 3 mio. – kr. 2 mio. til
undersøgelsesfasen og 1 mio. til en forretningscase.
Ud fra ovenstående medfører det et foreløbigt samlet budget på kr. 11,6 mio. og dermed kr. 5,6 mio. til
konkrete projekter.
Konkrete projekter
I forhold til de konkrete projekter, så foreslår sekretariatet at vente med det videre arbejde med disse
indtil foråret 2009, så sekretariatets nuværende ressourcer prioriteres til at få sat undersøgelsesfasen
godt i gang. Det vil ikke give nogle problemer i forhold til den bevilgede støtte fra Nordea Danmark.
Følgegruppen var forstående over for sekretariatets forslag. Men ud fra den oprindelige tankegang med
at igangsætte konkrete projekter sideløbende med undersøgelsesfasen, for at give eksempler på hvad
en nationalpark kunne indeholde, skal der laves en vurdering af hvilke relevante projekter, der med
fordel kan igangsættes nu og som ikke kræver unødige ressourcer af sekretariatet.
Forretningscase
Formålet med en forretningscase er at sikre en bedre udnyttelse af erhvervspotentialet i forhold til
natur og kulturarv. Her kigger man bl.a. på Best practice – hvad sker der i verden omkring os – og
hvorfor sker det ikke her (hvad mangler vi / området).
Som partnere i dette konkrete projekt kan deltage Syddansk Turisme, Syddansk Universitet og en
konsulentvirksomhed – eksempelvis Saabye-Simonsen. Sekretariatet går videre med at konkretisere.

Ny ansøgning og tidshorisont
Der er indsendt en ny ansøgning til Region Syddanmark på i alt kr. 6,0 mio.(med 50% støtte) inkl. kr.
1,0 mio. til en forretningscase.
Tidshorisonten for en afklaring er senest ultimo november. Ansøgningen behandles på et møde den 10.
november og går herefter til underskrivning hos Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen i Region
Syddanmark.

Ad. 4 – Detailplanlægning af undersøgelsesfasen
Til styregruppemødet den 10. december skal der præsenteres og behandles en projektplan for
undersøgelsesfasen, som vil være beslutningsgrundlaget for hovedparten af undersøgelsesfasens
udførelse. Derudover skal der præsenteres en plan for, hvordan vi kommer frem til det endelige
undersøgelsesområde. Projektplanen for de konkrete projekter besluttes efterfølgende.
Opgave og tidsplanen er overordnet beskrevet i det tidligere godkendte oplæg ”Nationalpark Det
Sydfynske Øhav?”. På den baggrund ønsker sekretariatet at drøfte principper og konkrete ideer for
opgave- og tidsplanen for undersøgelsesfasen. Som nævnt med henblik på at få en endelig plan til
styregruppemødet den 10. december.
Undersøgelsesfasen består af to delprojekter:
•

Analyse og udredning

•

Borgerinddragelse

Hvor Analyse og udredningsdelen omfatter en behandling af flg. områder:
•
•
•
•
•
•

Natur
Kulturhistorie
Landskabsanalyse
Analyse af friluftslivet
Samfundsøkonomisk
Evaluering af borgerinddragelsen

Mens borgerinddragelsesfasen indeholder 5 trin:
1.
2.
3.
4.
5.

Information
Ide- og holdningsfasen
Konkretisering og systematisering af ideer og holdninger
Opsamling
Konklusion og beslutning

Opsamling på diskussion om borgerinddragelsesfasen
Trin 1 - Information og Trin 2 - Ide- og holdningsfasen
Orienterings- og debatmøder
Orienterings- og debatmøderne skal være åbne fora og en aktivitet, hvor alle kan afholde møder internt
og eksternt. Det er relevant at afholde lokale møder eksempelvis for landbruget.
Følgegruppen foreslog, at der med fordel kunne være en lokalpolitisk repræsentation ved disse møder,
da det signalerer en kommunalt engagement for projektet og samtidig giver politikerne en
fornemmelse af ”folkestemningen”. Sekretariatet vil derfor indstille til, at der så vidt muligt er en
lokalpolitisk repræsentation.
Hjemmeside
Et af omdrejningspunkterne for undersøgelsesfasen vil være en hjemmeside, som skal være et redskab
til en generel formidling af området – eksempelvis en formidling af ture og besøgssteder, samt løbende
orientere om processen.

I den sammenhæng blev det drøftet, hvorvidt den nuværende hjemmeside www.detsydfynskeoehav.dk
skal nedlægges eller overføres (helt eller delvist) til en ny fælles platform, som omfatter såvel
procesdelen som oplevelsesdelen. Der skal endvidere kigges på et samspil med turistforeningernes
hjemmesider. Sekretariatet kommer med forslag til en løsning.
Mindre arbejdsgrupper
For at undgå at følgegruppens arbejde og møder bliver for omfattende i forhold til de mange
delelementer, der ligger i undersøgelsesfasen, foreslog CT at nedsætte mindre arbejdsgrupper, som kan
arbejde videre med konkrete elementer og projekter. Eksempelvis en hjemmeside.
Trin 3 – Konkretisering og systematisering af ideer og holdninger
I denne fase arbejder de åbne arbejdsgrupper inden for natur, friluftsliv, kulturhistorie og erhverv, med
de input der er kommet fra henholdsvis analysefasen og den indledende fase i borgerinddragelsen.
Målsætningen for arbejdsgrupperne gælder, at der arbejdes med en fællesgruppe, frem for det bliver
regionaliseret i kommunale grupper. Så kan der opstå lokale grupper som kan hjælpes i gang af
sekretariatet og kommunerne, men som udgangspunkt drive sig selv.
Der udpeges 1 – 2 medlemmer fra styregruppen til hver af arbejdsgruppen.
Trin 4 – Opsamling
I denne fase præsenteres arbejdsgruppernes oplæg for lokalbefolkningen via
•
•
•

Pressen
Borgermøder
Hjemmeside

Her forholder lokalbefolkningen sig til konkrete forslag.
Trin 5 – Konklusion og beslutning
Her udarbejdes en rapport med en anbefaling, som henholdsvis styregruppen, kommunalbestyrelserne
og miljøministeren skal behandle og godkende i nævnte rækkefølge.
Undersøgelsesområdet skal afgrænses
Sekretariatet foreslår to modeller til hvordan det nuværende projektområde afgrænses til selve
undersøgelsesområdet.
Model 1
Tage udgangspunkt i det nuværende projektområde, hvor den nordlige grænse placeres ud fra kendte
planlægningstemaer – kulturhistorie, natur o. lign.
Model 2
Indskrænkning af området ud fra en faglig vurdering på baggrund af natur, kulturhistorie og geologi
Følgegruppen anbefalede at præsentere begge modeller for styregruppen, med en indstilling til model
2.
Analyser:
Ud fra en forventning om, at der bevilges midler til en forretningscase, som vil belyse nogle af de
samme forretningsområder, har sekretariatet reduceret budgettet for analysedelen til kr. 950.000. Det
betyder bl.a. en reduktion af udgifterne til en samfundsøkonomisk analyse og en kulturhistorisk
sammenskrivning.

Ad. 5 – Opgaveløsningen
Med udgangspunkt i den afsatte økonomi og ovenstående projektplan, drøftede følgegruppen hvordan
de konkrete opgaver i undersøgelsesfasen løses.

Der skal sikres et stærkt fagligt miljø med et kommunalt ophæng, der sikrer en synergi uden
kanabalisme i forhold til kommunernes øvrige opgaver og uden at vælte den enkelte forvaltning.
Der er umiddelbart tre muligheder for ansættelser:
• Køb af konsulent
• Ansættelse hos Naturturisme I/S
• Ansættelse / frikøb hos kommunerne.
Kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen, Fyn har ifølge oplægget tilkendegivet at levere ½
månedsværk til selve borgerinddragelsen. Der vil i praksis være tale om en mindre hjælp i forbindelse
med borgergrupper (arbejdsgrupper) og som ”ansigt” i forbindelse med idebussen og borgermøder.
Til selve analyse- og udredningsarbejdet er det i alt 3 måneder fordelt på de 5 kommuner. Det vil i
praksis være de tre store kommuner som primært skal løfte denne opgave. Skov og Naturstyrelsen, Fyn
bidrager her udover med 1 månedsværk. Det vil være til faglig sparring omkring analysearbejdet og
som hjælp til at frembringe relevant datamateriale.
I budgettet er der afsat i alt ca. 3,5 årsværk, hvor RBJ og SL udgør de 1,5. Der skal derfor tilknyttes
yderligere to personer til projektet.
Sekretariatet foreslår, at de to medarbejdere ansættes i Naturturisme I/S, hvoraf den ene stilling er en
fastansættelse og den anden tidsbegrænset.
Følgegruppen bakkede op om sekretariatets forslag om ansættelse af to medarbejdere.

Ad. 6 – Øhavets Dag, formidlingsstrategi i relation til en ansøgning om en ”naturvejleder”
Sekretariatet har før nationalparksarbejdet ansøgt Friluftsrådet om et løntilskud til en naturvejleder.
Vedkommende skulle blandt andet være med til at udvikle en formidlingsstrategi for områdets
kommuner, samt hjælpe Øhavets Dag og Stiens Dag videre.
Friluftsrådet finder projektet godt, med særlig interesse for den tværkommunale formidlingsstrategi.
De kan dog ikke støtte ansøgningen som en traditionel naturvejlederansøgning, da Øhavet i forvejen
har relativt mange naturvejledere med løntilskud. De vil i stedet gerne se en ny ansøgning om
lønmidler, hvor projekterne vinkles i relation til vores nationalparkarbejde. De vil så måske kunne
finde pengene udenfor deres normale løntilskud til naturvejledere.
På baggrund heraf ville sekretariatet drøfte om der kan være synergi i at få ansat en person, der kan
arbejde med den overordnede formidling af områdets natur-, frilufts- og kulturværdier.
Øhavets Dag
Fremtiden for Øhavets Dag blev kort drøftet. Generel enighed om at arrangementet bør leve videre og
det vil formentlig kræve en kommunal støtte af samme støreelsesorden som hidtil. Arrangementet bør
du udvikles og sammentænkes med nationalparkarbejdet. Dette løft af Øhavets Dag kunne evt.
realiseres i kraft af en ansat formidlingskoordinator.
Formidlingsstrategi for det Sydfynske Øhav
Formidlingen spiller en vigtig rolle for turistforeningerne, kommunerne, SNS, museerne mv. Men i
øjeblikket er vurderingen, at formidlingen omkring områdets natur og kulturarv generelt står stillle.
Der er brug for en samlet syn på sagen. At få klare retningslinier og veje at gå, så ikke alle skal
forholde sig til spørgsmålet hver gang.
Endelig skal friluftslivet længere ind i kommuneplanerne og kommunernes andet arbejde. Eksempelvis
ved en kompetenceperson, som indsamler viden om ”Best practice”.
Følgegruppen finder forslaget godt og relevant, men er dog bekymret for at sekretariatet gaber overfor
for meget. Der bør fokuseres på nationalparkarbejdet.

Ad. 7 - Organisering og Nyt navn for Naturturisme (nationalparkarbejdet)
Blev ikke behandlet på mødet.

Ad. 8 - Eventuelt
Næste følgegruppemøde er aftalt til tirsdag den 2. december kl. 13.30 – 15.30 i Forskerparken
Svendborg.

